
 

 

Philips
Sistema de base para 
entretenimento

DC350
Sistema de música para executivos

ligar, sincronizar e reproduzir
O sistema de base para entretenimento Philips DC350 reproduz música a partir de iPhone/iPod e rádio. 

Inclui uma base para iPhone/iPod, permitindo sincronizar música, calendários e listas de tarefas a partir 

de PC. O receptor Bluetooth® possibilita chamadas de telemóveis de mãos livres ou a transmissão de 

música.

Para desfrutar
• Desfrute de música a partir de diferentes fontes
• iPhone, iPod, rádio e MP3-link
• - Telemóvel Bluetooth®
• Altifalantes integrados de alta qualidade para som rico e nítido

Para aplicações empresariais
• Sincronização automática com calendários de iPhone/iPod e contactos de PC através de USB
• Bluetooth® para chamadas de mãos livres
• Carregue o seu iPhone e iPod
• Alarme duplo



 Sincronização automática com 
calendários de iPhone/iPod
Sincronização automática com calendários de 
iPhone/iPod e contactos de PC através de USB

Bluetooth para chamadas de mãos livres
Bluetooth® para chamadas de mãos livres
DC350/12

Destaques

* Necessário iPhone para utilizar as funcionalidades de alta-voz
Repetir alarme (snooze), Reinício do alarme todas garantia
•

Compatibilidade com iPhone
• Compatível com: iPhone, iPhone 3G

Compatível com iPod
• Compatível com: iPod, iPod mini, iPod com visor a 

cores, iPod de 5ª geração, iPod classic, iPod nano 
de 1.ª geração, iPod nano de 2.ª geração, iPod nano 
de 3.ª geração, iPod nano de 4ª geração, iPod 
touch, iPod touch de 2ª geração

Sintonizador/recepção/transmissão
• Bandas do sintonizador: FM
• Estações pré-sintonizadas: 20
• Melhoramentos do Sintonizador: Memorização 

Automática
• Antena: Antena FM

Reprodução de áudio
• Modo de reprodução no suporte: Carregar o 

iPhone, Carregar o iPod, Reproduzir e fazer pausa, 
Faixa seguinte e anterior, Avanço e retrocesso 
rápido

Conectividade
• Bluetooth
• Perfis Bluetooth: Mãos livres, Auscultadores, 

A2DP, AVRCP
• Gama Bluetooth: Linha de visão: 10 m
• Versão Bluetooth: 2.0+EDR
• MP3-Link: Sim, entrada de 3,5 mm

Comodidade
• Relógio/Versão: Digital
• Alarmes: Alarme duplo, Despertador com Rádio, 

as 24 horas, Alarme com aviso sonoro contínuo
• Tipo de Ecrã: LCD
• Retroiluminação
• Cor da retroiluminação: Branco
• Conveniência do utilizador: Temporizador
• Telecomando: Multifuncional

Som
• Potência de saída (RMS): 2 x 3 W
• Sistema de som: Estéreo
• Melhoramento do som: Dynamic Bass Boost
• Controlo do volume: Controlo do volume para 

cima/baixo

Altifalantes
• Altifalantes incorporados: 2
• Sistema de magneto de neodímio

Alimentação
• Alimentação eléctrica
• Fonte de alimentação: 100-240 V CA, 50/60Hz

Dimensões
• Dimensões do produto (L x A x P): 

173 x 184 x 144 mm
• Peso: 1,37 kg
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

213 x 221 x 192 mm
• Peso incl. embalagem: 1,65 kg

Acessórios
• Acessórios incluídos: cabo USB, Entrada de linha 

estéreo de 3,5 mm, Cabo de alimentação CA, 
Telecomando, Manual do utilizador, Certificado de 
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